
 

 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الفنية  

 الدراسات العليا  

 

 عنوان البحث 
 مكمالت األثاث الخشبى وتأثرها بمدارس الفن الحديث 

Wood furniture supplements and influenced by modern art schools 
 إعداد 

 أمانى عادل أحمد خليل الجزار 
 معيدة بقسم التربية الفنية 
 كلية التربية النوعية 

 جامعة بنها
 

لتربية الفنية إستكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى التربية النوعية قسم ا
 تخصص )أشغال خشب (

 إشراف 

 د . رحاب عبد الستار أحمد خليل   محمود كامل السيد أ.د       

 مدرس أشغال الخشب         أستاذ أشغال الخشب ورئيس قسم   
 جامعة بنها -كلية التربية النوعية األشغال الفنية والتراث الشعبى ووكيل

              جامعة حلوان -كلية التربية الفنية سابقا

                                                    2017 

  



 مستخلص البحث

 وتأثرها بمدارس الفن الحديث " مكمالت األثاث الخشبىويتناول موضوع البحث " 

 وقد اشتمل هذا البحث على كاألتى: 
 مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وفروضه وحدود البحث  -

 : واشتملت على  ومنهجية البحث  -

 :أوالً: اإلطار النظرى 

 .االثاث الخشبي عبر العصور التاريخيهنبذة تاريخية عن مكمالت  -
 .االتجاهات الفنيه الحديثهفي  الخشبياالثاث دراسة لمختارات من مكمالت  -
والتكعيبيةةةه ودورهمةةةا فةةةى اسةةةتحداث  دراسةةةة األتجاهةةةات الفنيةةةه الحديثةةةه وخاصةةةة المدرسةةةه التجريديةةةه -

 مكمالت أثاث خشبى حديثه .
 .االثاث الخشبيدراسة التقنيات الفنية واألصول الصناعية التي استخدمت في تنفيذ مكمالت  -
 اطه بمكمالت األثاث الخشبى .دراسة األبداع وتأثيره وارتب -
 :ثانيًا: اإلطار العملي 
فةةةي نتةةةائإل فةةةي اإلطةةةار النبةةةر  تقةةةوم بتطبيقةةةات ذاتيةةةة بهةةةد   الدارسةةةهاعتمةةةاد علةةةى مةةةا قامةةةت بةةةه  -

 -عتمد على :مكمل اثاث خشبى يالتوصل إلى حلول تشكيلية مستحدثة في بناء 
  للوقةو  علةى أهةم  االثةاث الخشةبيمكمةالت رسةة لالسةتفادة مةن القةيم الفنيةة لم بهةا الداتطبيقات تقو

 األساليب الفنية والتقنية واألفادة منها في إنتاج مشغولة خشبية معاصرة.
 معاصةةره  خشةةبي اثةةاثفةةى عمةةل مكمةةالت  والتكعيبيةةه المدرسةةه التجريديةةه األسةةتفاده مةةن اتجاهةةات

 مجال أشغال الخشب .تثرى 
  ذاتيةةة للتحقةة  مةةن صةةدد فةةر  وهةةد  مةةن تطبيقةةات  الدارسةةهتوصةةيو وتحليةةل مةةا توصةةلت إليةةه

 البحث.
 نتائإل البحث وتوصياته. -
 المراجع. -

 
 
 
 

 



Abstract 
The subject of the research  "  Wood furniture supplements 

and influenced by modern art schools" 

This research included the following: 

- The problem of research, its importance, objectives, hypotheses and 

research limits 

- The research methodology included: 

• First: The theoretical framework: 

- History of the additions of wooden furniture through the historical ages. 

- Study of the selection of wooden furniture supplements in modern 

artistic trends. 

- Studying the modern technical trends, especially the experimental and 

adaptive school and their role in the development of modern wood 

furniture supplements. 

- Studying technical techniques and industrial assets used in the 

implementation of wooden furniture supplements. 

- The study of creativity and its impact and its association with wood 

furniture supplements. 

• Second: Practical Framework: 

- Dependence on what the student in the results in the framework of the 

theory of self-application with the aim of reaching innovative solutions in 

the construction of a wooden furniture supplement depends on: - 

• Applications carried out by the study to take advantage of the technical 

values of wooden furniture supplements to find out the most important 

technical and technical methods and to benefit from them in the 

production of contemporary woodworking. 

• Taking advantage of the directions of the experimental and adaptive 

school in the work of supplemental wooden furniture contemporary 

enrich the field of woodwork. 

• Characterization and analysis of the self-study findings of the study to 

verify the validity of the research. 

- Search results and recommendations. 

- References. 

 

 



 مقدمة: ال -
بةةةةدايات الحيةةةةاة علةةةةى األر  فهةةةةو يمثةةةةل الخشةةةةب فةةةةي حيةةةةاة اإلنسةةةةان جانبةةةةًا هامةةةةًا منةةةةذ           

 أطول عمرًا على األر  من اإلنسان. ريصاحبه منذ نشأته األولى وال نبالغ إذا قولنا أن األشجا
تعبر مكمالت األثاث الخشبى عن حضارة األمة وذود شعبها وثقافتهم الفنية وطريقة           

ه تلهم مادته دراسة حضارة تلك االمه تعبيرهم عن الجمال "...ويمكننا القول بان األثاث فى أى أم
وتعر  أذواد أهلها ومبلغ تقدمهم وأخالقهم وطباعهم ،ونستطيع من خالل تلك الدراسه أن نزن 

 –من الثقافه الفنيه  –عقلية المصمم ومدى اتقان الصانع لصناعته ومحصول من اقتنى األثاث 
صحابه واذواقهم وحبهم من المعرفه تتجلى فيها عقليات أ  الصافيه  وذلك الن األثاث كالمراه
 (11ص  -2) واستساغتهم للجمال ".

وتةةرى الدارسةةه أن مكمةةالت االثةةاث الخشةةبي تعةةد العنصةةر األساسةةي والمهةةم فةةي إعطةةاء               
اللمسةةة الجماليةةة للمكةةان فهةةى فةةي الغالةةب تةةدد  وبيفتةةين إحةةداهما جماليةةة واألخةةرى وبيفيةةة نفعيةةة 

 ايا ذات اإلطارات الخشبية ووحدات اإلضاءة والصنادي .بحسب نوع القطعة كالمر 
"ومما الشك فيه أن الجمع بين الجانب الجمالى والجانب الوبيفى فى المنتإل خاصة             
....فاذا اهتم "فهو النجاح بعينه حيث أن االهتمام بجانب فقط ال يعطى األثر المطلوب   األثاث

والفنيه )الجماليه( فقط دون االهتمام بوبيفة المنتإل فأنه ال  المصمم الداخلى بالناحية الشكليه
بين اداء سهل لما انتجت من أجله  عالتى تجم األثاثيحصل على تصميم ناجح حيث أن وحدة 
 (19ص -12) بعينه . وبين شكل جمالى محبب للنفس فهو النجاح

 
 مشكلة البحث : 

  -وتتحدد مشكلة البحث في التساؤالت التالية:
 يمكن الكشو على القيم الفنية والجمالية لمكمالت االثاث الخشبي؟هل  -1
لتحقيةة  الجانةةب االبتكةةارى مةةا هةةى امكانيةةة األسةةتفاده مةةن االتجاهةةات الفنيةةة الحديثةةة  -2

 ؟والوبيفى في مكمالت االثاث الخشبي 
 أهمية البحث:

 توعية المجتمع بأهمية دور مكمالت االثاث الخشبي. -1
 فنية والجمالية المبتكرة في مشغوالت مكمالت االثاث الخشبي.إلقاء الضوء على القيم ال -2
إضافة مصادر جديدة للردية الفنية والبصرية لطالب كليةة التربيةة النوعيةة بصةفة خاصةة  -3

ودارس الفةةن بصةةفة عامةةة تفةةتح أفاقةةًا جديةةدة لمبةةداع الفنةةي مةةن خةةالل األتجاهةةات الفنيةةه 
 الحديثه.



 أهداف البحث :
 الفنية والجمالية لمكمالت االثاث الخشبي.التعر  على القيم  -1
التأكيةةد علةةى القةةيم الفنيةةه والمهةةارات اليدويةةة واالبتكاريةةة فةةي الشةةكل المصةةمم إلثةةراء مجةةال  -2

 أشغال الخشب من خالل مكمالت االثاث الخشبي.
االسةةتفادة مةةن الحلةةول الفنيةةة والتقنيةةة لمةةا قةةد تقابلنةةا مةةن مشةةاكل فةةي العمليةةة التعليميةةة فةةي  -3

 غال الخشب.مجال أش
 دراسة األتجاهات الفنيه الحديثه للكشو عن القيم الفنيه واالساليب التقنيه الحديثه  -4    

 خشبي . اثاثألستحداث مكمالت          
 فروض البحث:

يمكةةن الكشةةو عةةن القةةيم الفنيةةة والجماليةةة لمكمةةالت االثةةاث الخشةةبي واالسةةتفادة منهةةا فةةى  -
 انتاج مشغوالت خشبية .

هنةةةاك عالقةةةة إيجابيةةةة بةةةين الشةةةكل العةةةام والجانةةةب الةةةوبيفي المسةةةتخدم لمكمةةةالت االثةةةاث  -
 الخشبي من خالل األتجاهات الفنيه الحديثه.

 حدود البحث:
مكمالت األثاث الخشبى فى ضوء األتجاهةات الفنيةه الحديثةه يقتصر البحث على دراسة  -1

 متمثله فى المدرستين التكعيبيه والتجريديه .    
         ر الدراسةةة علةةى القيةةام بةةبع  التطبيقةةات الذاتيةةة مةةن جانةةب الدارسةةه باسةةتخدام خامةةة     تقتصةة-2

 الخشب ومختارات من خامات مكملة ألعطاء ثراًء فنيًا وجماليًا للمشغولة الخشبية.
 

 منهجية البحث :

 استخدمت الدارسة المنهج الوصفى التحليلى . : اإلطار النظرى للبحث :أوال 

 : مكمالت األثاث الخشبى خالل الفن المصرى القديم -
عند المصريين القدماء مزدهرة  (21ص -3)كانت صناعة مكمالت االثاث الخشبى           

وقد وصلت تلك الصناعة فى الدوله القديمة درجه عالية من الدقة والذود،وقد استخدم مكمالت 
انواعه مثل الخزائن والصنادي  ومما الشك فيه أن المصريين هم  االثاث الخشبى على أختال 

أقدم الشعوب التى تداولت أشغال النجاره رغم ندرة األخشاب وتدل األثار الخشبيه الباقية على مر 
الزمن على أن اكثر التراكيب الصناعية المعروفه قد استخدمت فى صناعة األثاث وما زالت 

 نفارى وغير ذلك .كالخدش والنقر واللسان والغ



الصنادي  عصر الدولة الحديثه ومن أهم مكمالت االثاث الخشبية التى صنعت فى        
المختلفة األشكال "...وتنوعت الصنادي  من حيث أشكالها واحجامها كما تنوعت من حيث 
وبائفها التي صنعت من أجلها، كما تنوعت إرتفاعتها بما يتالءم مع وبيفتها وكانت كل 

ادي  تغل  بطريقة واحدة فقط هى الربط بالحبال بين مقبضين أحدهما مثبت في أعلى الصن
واجهة البدن واألخر مثبت في منتصو الغطاء من جهة الواجهة، وكانت تزين الصنادي  وقتئذ 

 (268 -11) بزخار  تحمل إسم صاحب الصندود".
على نماذج قيمة من الروائع الفنية والتحو الخشبية النادره ومن  "ويحتفظ المتحو المصرى       

بين مقتنياته الثمينة التى عثر عليها فى مقبرة )توت عنخ أمون(وهى تعد حقا درة فى جبين الفن 
 (55ص -2) على مر الدهور ."

 صندود من الخشب : -

 

 )تصوير الدارسة ( (4شكل)

يرتكز هذا الصندود المزين بثراء على أربعة أرجل مغطاة بالفضة. ويقسم الجوانب          
وهذه اللوحات العاجية مزينة بنص   .خطوط أفقية من العاج إلى لوحات مستطيلة عليا وسفلى

هيروغليفي بين زوجين من الخطوط الممتلئة بطالء أسود. ويزين كل لوحة جانبية عالمات 
عالمة عنخ رمز الحياة األبدية، والصولجان رمز الرخاء مرتكزتان على عالمة هيروغليفية؛ 
هذا وينقسم الصندود من الداخل إلى ست عشرة خانة لوضع أنية مستحضرات   .الذهب نوب

 .التجميل المصنوعة من الذهب أو الفضة

 مكمل األثاث الخشبى خالل العصر القبطى : -
اكتسب األقباط مهارة صناعة مكمالت األثاث الخشبية من المصريين القدماء ولعبوا دورًا        

كبيرًا في المحافبة على التقاليد الفنية والصناعية في مجال صناعة هذه مكمالت األثاث الخشبية 
وغيرها من الفنون والصناعات والتي كانت سائدة في مصر قبل العصر اإلسالمي " ...أن 



قد ورثوا عن أجدادهم الفراعنة المهارة في الفنون والصناعات التى كانت لها تقاليد تمتد  األقباط
 (37 -1)إلى الحضارة المصرية حيث توارثها األبناء عن األباء".

 :مثل  -

-  
 )تصوير الدارسة ( (6شكل) -

اء صندود خشبى قبطى من القرن السادس الميالدى عليه حفر هندسى من جميع االوجه السته بغط"
 منزل  واألشرطة الجلدية ."

فالفنان القبطى عند تفكيره فى بناء مكمالت االثاث الخشبية  لم يريد ان يكون تشكيال        
بحتا وانما كانت مشغوالته تمثل انعكاس لحياته ذات االتجاهات واالبعاد المختلفة "... فالفن 

بشكل خاص يستمد مقوماته االبداعية والتعبيرية من المناخ الفكرى السائد  بشكل عام والتشكيلى
 (158ص – 18)الذى يدثر فى االنسان ويتاثر به ."

 : مكمل األثاث الخشبى خالل الفن األسالمى -

كان لمكمالت األثاث الخشبى األسالمى طابعها الخاص الذى ميزها عن باقى الفنون         
عه اال أنه لشموله كان يتمتع باختال  فى طرزه العديده الناتجه عن األخرى برغم وحدة طاب

اتساع رقعة االمبراطورية األسالمية المترامية االطرا  ".... يتميز الفن األسالمى عن غيره من 
الفنون القديمة بكونه من اوسع الفنون انتشارا وذلك ألتساع رقعة الدولة االسالمية التى امتدت 

 (8ص -13) لى اسبانيا غربا "من الصين شرقا ا

وقد بهرت مكمالت االثاث الخشبى ذات الشكل الزخرفى الهندسى بكثرة باألضافه الى         
الكتابات الزخرفية نبرا لقلة اقامة التماثيل وذلك لنواهى الدين األسالمى عن اقامة التماثيل 

عن اقامة التماثيل ورسوم األشخاص والحيوان  "......وعموما فقد كان لنواهى الدين االسالمى
أثرها فى قلة أقامة التماثيل وصورة الحيوان واالنسان فى بدايات انتشار االسالم على االقل ، مما 
ساعد على تقوية المسحة الزخرفية الهندسية الطابع على الفن االسالمى باألضافة الى ازدهار 



لقران الكريم واالحاديث النبوية واالمثال والحكم وابيات فنون الكتابات الزخرفية ال سيما ايات ا
 (397ص -7)الشعر ...الخ ".

ومن الجدير بالذكر أن ميدان الزخار  النباتية من الميادين الهامة التى ابدع فيها          
الفنان المسلم في مكمالت أثاثه الخشبية األسالمية حيث ابتكر أشكاال نباتية مختلفة خرج بها 

األشكال الطبيعية كعادته المألوفة في التجريد والبعد عن الطبيعة "....وأكثر الفنان المسلم عن 
من رسوم الفروع النباتية ذات المنحنيات الدائرية والحلزونية وتخرج منها االوراد والزهور في 

ر واستلهام عالقة فنية هندسية فيها التكرار والتقابل والتنابر والتداخل ، تمتاز بمسحة من التحوي
الطبيعة وليس تصويرها ، وقد لعبت الورقة القلبية المحورة وخاصة في صورتها المطوية دورا 

 (400ص -7) رئيسيا في الزخار  النباتية ".

 

متحو آثار المتوسط والشرد األدنى الموجود لوحة خشبية بتقنية الحفر من السويد من  ( 7شكل)
سم68سم؛ العر : 29االرتفاع: ، من العصر الطولونى. بأستوكهولم  

تتألو اللوحة المستطيلة من قوس وقسمين صغيرين بدون زخار  على الجانبين،          
والزخار  محفورة على شكل تركيب نباتى متنابر. يمثل القسم المركز  نموذجًا يشبه الزهرية مع 

س وخارجه. تتألو الزخرفة من زهرة، وتمأل األوراد المختلفة االحجام واألشكال الفراَغ داخل القو 
مجموعة من العناصر الصغيرة، لكن الشكل العام يبدو مترابطًا ألن الخطوط المنحنية تعطي 
اإلحساس بالترابط بين جميع األجزاء، والنماذج المحفورة العميقة واضحة وتبدو وكأنها من 

طولون .  وتشبه طراز هذه اللوحة الزخار  الموجوده فى جامع محمد بن المنحوتات  

 مكمالت األثاث الخشبى الشعبية  )الصندوق الشعبى ( : -

فصندود العروس وهو أحد مكمالت األثاث الخشبى الشعبية كانت تتباهى به النساء فى         
الماضى ، وكان هذا الصندود تحفظ فيه العروس أجمل الثياب والجواهر ،وكان بشكل تراثا قديما 

) الصّداد ( ، ومن أفضل أنواع صندود العروس ا يشترونه من عند له قيمته عند السيدات وكانو 



قديما على مختلو أنحاء البالد ما يسمى ) بمباو  مبّوت ( الذ  كان يجلب من الهند عن طري  
 البحرين وهو مصنوع من خشب السيسم بمقاسات مختلفة .

وهو صندود النذور  " حيث يوضع فى  ونجد نوعا اخر من مكمالت االثاث الخشبى       
الجامع ليطرح الناس فيه ما يتبرعون به من مال وهذا الصندود على ما يبدو له فتحه فى سطحه 
تشبه الحصالة وهى تسمح لمرور النقود ، وذلك حتى اليخرج من يتبرع أو ينذر بشئ من المال 

ل تبرعا للشئون الدينية واألهدا  فيسقطه من تلك الفتحه ، وهذا النوع من الصنادي  لجمع الما
 (225ص -8)  الوطنية ".

 : مكمالت األثاث الخشبى خالل المدرسة التكعيبية -
لقد بهرت مجموعه من مكمالت األثاث الخشبى ترمز للمرحلة التكعيبيه تعتمد فى          

هو أصل األجسام   أساسها على الشكل الهندسى ، فيقول ايهاب فاضل "... أن الشكل الهندسى
فقد تناول الفن التكعيبى موضوعه كنقطة ينطل  منها ألستخالص الخطوط المستقيمة واألقواس 
والمسطحات واألشكال المجسمة مستخدما االدوات الهندسية وتعد التكعيبية أضخم انتفاضة ثورية 

 (67ص -14)  فى القرن العشرين بأعتبارها الحلقة االخيرة للعالقة بين الفن والطبيعة ."

وقد قام بيكاسو بأستعمال خامة الخشب وأدخالها فى أعماله الفنية المتميزة وأنتاج مكمالت       
أثاث خشبي مستمدة من األتجاه التكعيبى "ومع تبلور الحفر البدائي قام الفنانون الغربيون 

ي أعمال بيكاسو باستعارة هذه المصادر بطريقة انتقائية صريحة ، وكان التأثير مذهال فنجد ف
وبرانكوزى الفنية على األحجار والبرونز تعكس أوال هذه البساطة فقد قام بيكاسو بالتجربة على 

قام  1914وفي عام  1907األخشاب في أشكال تكعيبية وذلك من خالل أعمال فنية في عام 
ألخشاب في بيكاسو بالحفر على األعمال التركيبية الخشبية والملصقة وذلك عن طري  استخدام ا

 (160،161ص -16)    معبم أجزائه".



 
 1915بيكاسو )كمان وزجاجه على الطاولة ( ( 9شكل)

العمل مكون من قطع من الخشب المطلى ، وخيوط ومسامير واستخدم بيكاسو فى هذا       
ممثال بذلك الطاولة ووضع فوقها ألواحا خشبية تدل  العمل لوحا من الخشب وضعه بشكل أفقى

بطريقه او بأخرى على قارورة مستخدما قطعا خشبية من األثاث لها شكل عن  القارورة ، والى 
 جانبها أله الكمان التى هى عبارة عن خيوط مثبته بواسطة مسامير .

 مكمالت األثاث الخشبى خالل المدرسة التجريدية : -

ه ان تصميم مكمالت األثاث الخشبى التجريدية التى نتجت فى ذلك الوقت مما الشك في     
ابتعدت تماما عن أصولها الطبيعية " فالتجريدية هى الفن الذى يبتعد عن الطبيعة وهى ال 
تهد  الى تصوير الموضوع الخارجى مهما بلغت عملية التجريد والتحوير التى يتناول بها 

 (193ص -9)  ى تصوير الموضوع الداخلى ."الفنان الموضوع ولكنها تهد  ال

وبدأ الفنانون فى األستعانة بخامة الخشب ألنتاج مكمالت األثاث الخشبى فى صورة          
أعمال فنية تتميز باأليحاءات الرمزية "واصبح الفنانون من خالل خامة األخشاب أن يستخدمون 

، فموضوعاتهم غالبا كانت تتميز باأليحاءات  موضوعات وخامات تعبر عن الوجود التشكيلى
الرمزية ، والعمل الفنى يمكنه أن يكون مجرد جزء من بيئة الفنان النفسية والماديه وذلك يتعار  
مع األعمال الكالسيكية ، حتى أصبح من الضرورى التغير فى الشكل والمفهوم وايضا أستخدام 

 (163ص -16)   الخامة ".

-  



 (22)"تشكيل خشبى للفنان )مالك رايس (" ( 10شكل)                   
 تشكيل خشبى لرقائ  األخشاب توضح التشكيل التجريدى العضوى لها مع الفراغ النافذ بالعمل.

 عملية األبداع وتأثيرها وأرتباطها بمكمالت األثاث الخشبى : -

على قدرة الفنان على األبداع ألنه يستغل  تعتمد عملية تصميم مكمالت األثاث الخشبى          
ثقافته وقدراته التخيلية ومهاراته فى أنتاج عمل فنى غير مألو  وجديد ويتصو باألختال  

 والجديه ويددى فى النهاية الى تحقي  الغر  والوبيفة من انتاج تلك مكمالت األثاث الخشبى .

ل ما هو جديد  وبما يعاصر حياتنا من وتعد مكمالت األثاث الخشبى هو ابداع وخل  ك       
أثاث بحيث يضفي علينا الد ء والهدوء ، وذلك لنواكب عصر السرعة الذ  نعيش فيه. وهذا ما 
يميزعمل الفنان المبتكر والذ  يقوم بتحويل المكان القديم البالي غير الملفت للنبر الى مكان 

 مبدعه والمتطورة .معاصر متجدد يحوى العديد من مكمالت االثاث الخشبى ال

 
 (21) ( مكتبة خشبية مزودة بوحدة أضاءة 11شكل) 

التقنيات الفنية واألصول الصناعية التي استخدمت في تنفيذ مكمالت االثاث  -
 الخشبي :

مما الشك فيه ان معرفة التقنيات المختلفة لألخشاب تساعد فى صناعة مكمالت االثاث      
وان يكون الفنان على دراية بالمهارات المختلفة وتوليو الخامات فى تللك المكمالت "   الخشبى

كذلك فى أشغال الخشب البد أن يكون الفنان ملما بالمهارات المختلفة الخاصة بالمجال مثل 
األصول الصناعية والتقنية فى التعامل مع خامة الخشب وطبيعتها ، وغيرها من المهارات 



أشغال ...الخ ( عندما تتطلب المشغولة الخشبية توليو خامات  –لفة ) معادن االخرى المخت
 (147ص -15)  أخرى معها سواء كانت مكملة أو مجملة مثل النحاس والجلود واالحجار ."

 أوال : تقنية الحفر على الخشب :

الحْفر على مكمالت االثاث الخشبية عملية فنية يتم من خاللها صنع أشكال، أو              
تصميمات من الخشب، بقطعه أو نحته. ويعتبر حفر الخشب شكاًل من أشكال الفن، فضاًل عن 
دة بقواطع مركبة على محاور  أنه هواية. وفي بع  األحيان، يكون الحفر عن طري  آالت مزوَّ

 لغة السرعة.دوران با

 ثانيا : تقنية الشطف )الحفر المائل( على مكمالت األثاث الخشبى  :

"تعتبر طريقة الحفر المشطو  )القطع ( ابتكارا خاصا بطراز الفن العباسى وبهرت            
الزخرفة بهذه الطريقة على األخشاب التى ترجع الى سامرا في العصر العباسى وفى الفترة 

 (20) ر ."الطولونية في مص

" وقد استمرت طريقة الحفر المائل )المشطو ( فى بداية العصر الفاطمى وقد ساعد         
على استمرار هذا األسلوب الطولونى معرفة الفاطميين لهذا األسلوب العباسى األصل أثناء 

 (90ص -4)    وجودهم فى شمال أفريقيا قبل مجيئهم الى مصر ."

 التجميع والتعشيق في مكمالت األثاث الخشبى:ثالثا: تقنية 

هى عملية وصل وربط وتجميع القطع الخشبية اما لزيادة الطول او العر  لمكمالت        
 األثاث الخشبى لتكون جسما واحدا .

 التطعيم والترصيع على مكمالت االثاث الخشبى:رابعا : تقنية 

التطعيم والترصيع هى السن واالبنوس والعبم والصد  والعاج  والمواد المستعملة فى       
، كخشب الورد والكمثرى حيث ( 356، ص441ص -5)   وانواع مختلفة من االخشاب الثمينة 

 (19)  تكون مغايرة فى اللون والنوع وهذا التفاوت فى اللون يبهر جمال العناصر الزخرفية 



" ويتم تنفيذ هذه العناصر الزخرفية بالتطعيم عن طري  الحفر فى االجزاء المخصصة لها        
ثم تمأل الفراغات الناتجة عن الحفر بالمادة المطلوبة للتطعيم سواء كانت عاج أو عبم أو خشب 

 (93ص -4)  نفيس أو غيرها ."

 شكل مكمالت األثاث الخشبى وعالقته بالجمال : -
على الفنان فى تصميم مكمالت األثاث الخشبى على االلمام بجماليات وأشكال يجب         

التصميم الذى يرغب به المجتمع وان يغذى بصره بتجارب الشعوب فى تطوير تلك مكمالت 
األثاث الخشبى مما يددى الى أنتاج اجمل ما فيها  " فتساهم الثقافة البصرية كمنبومة متكاملة 

عالقات والمضامين تحمل خبرات وتجارب الشعوب الحضارية فى تطوير من الرموز واالشكال وال
اتجاهات التصميم الداخلى بشكل عام وتصميم األثاث بشكل خاص ، تستجيب ألحتياجات 

المجتمع وتطلعاته من ناحية ولفلسفة وأتجاهات التصميم المعاصر من ناحية أخرى ، فالرموز 
ميم األثاث ال يستقبلها األنسان دون معرفة مسبقة والمدركات البصرية الموجوده فى وحدات تص

بها ، فاألشكال الجمالية هى معلومات معرفية تتكون من العناصر المحيطة بنا ، وهى رصيد 
 (10) خبرات وتراكمات المجتمع ."

 

 شكل مكمالت األثاث الخشبى وعالقته بالوظيفة :  -
عادة من قطع أساسية وقطع مخصصة لوبائو معينة،  وتتألو مكمالت االثاث الخشبى        

وقد يكون شبه ثابت أو قاباًل للتحريك والنقل. وتصنو بحسب الوبيفة مثال إلى قطع معدة 
للحفظ والَخْزن كالصنادي  والخزائن والمكتبات، وقطع مخصصة لوبيفة الزينة مثل الفازات 

ثابتة تمامًا والمثبتة على جدران المسكن الخشبية ووحدات األضاءة والساعات الحائطية ، وقطع 
 فتعد جزءًا من متممات الغرفة وتزيينها كالخزائن الجدارية والمكتبات والزوايا الثابتة.

 سيكولوجية اللون وتأثيرها على مكمالت األثاث الخشبى :  -
خلى من الضرورى دراسة اللون عند اختياره لمكمالت األثاث الداخلى فى التصميم الدا        

غالبا ما يستخدم "  ألى مكان وذلك لما يدثره اللون على نفسية األنسان وعلى مستوى نشاطه 
اللون فى التصميم الداخلى دون دراسة علمية لأللوان وأسس استخدامها أو معرفة دالالتها ، 

ا فى وتأثيراتها الوبيفية والنفسية فى الفراغ ، فى حين أن اتجاهات العمارة ومدارسها ونبرياته



العصر الحديث استفادت من الدراسات المتقدمة فى مجال األلوان وتأثيراتها النفسية فى األنسان 
، حيث أكدت كثير من هذه الدراسات أهمية الجانب النفسى المرتبط بمعانى األلوان ودالالتها 

 (17)الرمزية الى جانب تأثيراتها المختلفة فى مستوى نشاط األنسان ."

وان فى مكمالت األثاث الخشبى لها تأثيراتها السيكولوجية على األنسان والتى تنقسم واألل        
الى مباشرة وغير مباشرة  " وتقسم التاثيرات السيكولوجية الى تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة 
، فالتأثيرات المباشرة تستطيع أن تبهر شيئا ما بمبهر المرح أو الحزن أو الثقل أو الخفة كما 
يمكن أن تشعرنا ببرودته أو سخونته ، أما التأثيرات الغير مباشرة فهى تتغير تبعا لألشخاص 

ويرجع مصدرها للترابطات العاطفيه واألنطباعات الموضوعية وغير الموضوعيه المتولده تلقائيا 
 (40ص -6)  من تأثير اللون ."

بنفس المفهوم التقليدى على أنه طبقة من  لم يعد اللون في مكمالت األثاث الخشبىف       
الطالء أو مادة للزينة و الزخرفة ووسيلة للتسلية ، بل أصبح اللون عليه عاماًل مدثرًا في حياة 

دثر األلوان على النفس بإحساسات ، وت  االنسان العاطفية و حالته المزاجية و العاطفية ايضاً 
شكل يتغير تبعا للشخص ذاته و يرجع مصدر ذلك مختلفة بعضها مباشرة و اآلخر غير مباشرة ب

 .لتجارب سابقة و انطباعات متولدة من تأثير اللون 

 ثانيا األطار العملى للبحث :

اعتماد على ما قامت به الدارسه في نتائإل في اإلطار النبر  تقوم بتطبيقات ذاتية بهد   -
 -يعتمد على : التوصل إلى حلول تشكيلية مستحدثة في بناء مكمل اثاث خشبى

تطبيقةةات تقةةوم بهةةا الدارسةةة لالسةةتفادة مةةن القةةيم الفنيةةة لمكمةةالت االثةةاث الخشةةبي للوقةةو       
 على أهم األساليب الفنية والتقنية واألفادة منها في إنتاج مشغولة خشبية معاصرة.

 (1) : التطبيق رقم -

 ساعة خشبية:  الموضوع -



 

 سم           100X50 األبعاد : -
دهانات   -غراء حمص  –سيليكون  –مل 5سمك  MDF خشب:  المستخدمةالخامات  -

سيخ  2عدد   -معجون استوك  –أزرد (  –اسود  –أخضر  -دوكو ألوان ) أبي 
 . ماكينة ساعة بعقارب معدنية باللون االسود واألحمر  -سم 100لينية طوله  2حديد 

 : تقطيع الخشب . التقنيات األساسية المستخدمة فى التنفيذ -
 منشار كهربائى  .  :االدوات المستخدمة  -
 : أعتمد تصميم المكمل على أساليب المدرسة التجريدية . تصميم العمل -
 التوصيو والتحليل : -

العمل الفنى عبارة عن خمسة من األشكال التجريدية العضوية  المختلفة                     
ر جمال االشكال وتباينها وتباين ألوان كل قطعه مع لون االشكال واالحجام واأللوان مما ابه

 االرضيه الموضوعه عليها مما أدى الى تحقي  وحدة فنية وجمالية للعمل الفنى .

سم  100سيخ من الحديد طوله  2تم أسناد الخمس قطع الخشبية على عدد                  
والتصميم مستوحى من المدرسة  مما اعطى ايحاء بأمتداد واستطالة في الشكل والتصميم ،

 –أخضر  –التجريدية ، وتمت معالجة الخشب بالمعجنة وصنفرتها ودهنت بالدوكو ألوان )أبي  
 أزرد (. –أسود 

 (2: ) التطبي  رقم -
 : قطعة فنية خشبية على شكل كمنجة . الموضوع -



 
 سم           45X20 األبعاد : -
  -معجون بلدى  –دهانات أستر بنى غام   - السويد خشب:  الخامات المستخدمة -

 مسمارين  مخ طاسة. –حليتان صغيرتان من النحاس 
 : الحفر والتفريغ . التقنيات األساسية المستخدمة فى التنفيذ -
 أزاميل   .  :االدوات المستخدمة  -
 : أعتمد تصميم المكمل على أساليب المدرسة التجريدية . تصميم العمل -
 التوصيو والتحليل : -

الشكل عبارة عن تصميم تجريدى لكمنجة  قامت فيه الدارسة بأستخدام تقنية الحفر              
الغائر والبارز مما أعطى ثراءا للعمل الفنى  ، وتكمن الجوانب الفنية فيما حققته الدارسة فى  
رى ، تصميم المشغولة  من تنسي  لمالمح الكمنجة  فبهرت  وكأنها تصميم تجريدى لبورتريه بش

 حيث يبهر له مالمح لعينين وأنو وحاجبين مما أبهر لمسة جمالية للمكمل .

وقامت الدارسة بوضع حليتان صغيرتان من النحاس فى تجويو تم حفره فى اسفل العمل         
الفنى ، وتم وضع مسمارين مخ طاسة أيضا فى تجويفين تم حفرهما ليعطوا ايحاء بوجود عينين 

 للكمنجة الخشبية .

تم صنفرة العمل الفنى ومعالجته من العيوب الخشبية الناتجة عن الحفر ودهن باألستر       
 البنى الغام  . والعمل الفنى مستوحى من المدرسة التجريدية .

 

 



 النتائج :

توصلت الدارسة من خالل الدراسة النبرية والتجربة العملية الى امكانية استحداث مكمالت       
مستوحاة من األتجاهات الفنية الحديثة وخاصة المدرسة التكعيبية والمدرسة  االثاث الخشبى

التجريدية لتواكب تطورات التقدم الفنى ، مع البعد عن الشكل التقليدى لمكمالت االثاث الخشبى 
وعمل الشكل المواكب لفكر وفلسفة الفن الحديث ، بأستخدامات أنواع االخشاب المتنوعة وأساليب 

ختلفة فى صورة وحدات انارة متعددة األشكال واالحجام وساعات حائط خشبية وفازة تنفيذها الم
 خشبيه لتواكب متطلبات العصر ، ويمكن تلخيص نتائإل تلك المحاور فى تلك النقاط االتية :

 
امكانية أستحداث مكمالت أثاث خشبية مستوحاة من األتجاهات الفنية الحديثة لتواكب  -

 عصر التطور .
للتأكيد على القيم الفنيه األستفادة من تنوع خامة الخشب فى العمل الفنى الواحد أمكانية  -

والمهارات اليدوية واالبتكارية في الشكل المصمم إلثراء مجال أشغال الخشب من خالل 
 مكمالت االثاث الخشبي.

فادة مةةةن تنةةةوع تخانةةةات االخشةةةاب فةةةى الكشةةةو عةةةن القةةةيم الفنيةةةة والجماليةةةة أمكانيةةةة االسةةةت -
 الت االثاث الخشبي واالستفادة منها فى انتاج مشغوالت خشبية .لمكم

يدكةد أن هنةاك  أن اضافة االضاءة مع شكل التصميم المنفذ والةوان الةدهانات المسةتخدمة  -
 عالقة إيجابية بين الشكل العام والجانب الوبيفي المستخدم لمكمالت االثاث الخشبي .

 : التوصيات
 توصى الدارسة بما يلى :

األهتمام بتطوير مجال االشغال الخشبية ودمجه مع مجاالت الفنون االخرى وذلك لربط  -
النواحى التعليمية فى المجاالت االخرى بعضها ببع  مما ينمى فكر الطالب وانتاجه 

 الفنى .
يوصى البحث باهمية دور الفنون الحديثة لما لها من دور وتاثير فى مجال االشغال  -

 نية .الخشبية من جماليات ف



األفادة مما توصلت اليه الدارسة من حلول تشكيلية للخروج بمكمالت األثاث الخشبية  -
 من حدود شكلها التقليدى .

توصى الدارسة باالستفادة من االساليب والتقنيات الحديثة ومن األالت الحديثة لتقطيع   -
يدوية التقليدية االخشاب لتنفيذ مكمالت أثاث خشبية أدد وأسرع فى التنفيذ من األدوات ال

. 
األستفادة من الفكر الحديث وتطويعه ليتناسب مع فنون التراث المصرى دون األخالل  -

 بأسس العمل الفنى وجمالياته .
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